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ـبدأ ـقـبل  تـذكـرني االنتـخـابـات الـتي ستـجـري في الـثـاني عـشر من ايـار ا
تـبنته مـجموعـة من البشـر في احدى الدول الـعربية عـنوانه(ايقـاظ الناس من

غفوتهم)فهل نحتاج الى مثل هذا الشعار اليوم ?.
اقـول.. كال لـســنـا بـحـاجـة الـى ذلك الن الـعـراقـيــ لم يـكـونــوا نـيـامـا طـوال
ـاضـية وخـير دلـيل عـلى ذلك االحـتجـاجات الـسـلمـية اخلـمسـة عشـر عـاما ا
احلـاشدة الـتي خرجت في بـغـداد واحملافـظات االخـرى للـمطـالبـة باخلـدمات
ـفقودة ومحاوالت العيش بسعادة ولـو باقل معانيها  الني اعرف تماما ان ا
يدان وما زال عـلى حاله من الصراخ والوضوح الـشارع العب اساس في ا

والسلمية والوطنية .
عـرف علمـاء النفس الـسعـادة بانهـا نتائـج الشعـور او الوصول لـدرجة رضا
الـفرد عن حياته  اوجودة حـياته  فيما عـرف اخرون السعادة بـانها شعور
داخـلي يـحسه االنـسـان بـ جـوانـبه يـتمـثل في سـكـيـنـة النـفس  وطـمـأنـيـنة
الـقلب  وانشـراح الصدر وراحـة الضمـير والبـال  لكن اية مـفردة من هذه

فردات شملت عددا من العراقي ?. ا
قراطية يـتم فيها عرض االمور اعـرف ان االنتخابات لـيست سوى طريقـة د
ـراجـعـة الـذات  وادراك عواقب كل ـنـحه فـرصة  الـسـياسـيـة عـلى الشـعب 
خطوة يقدم عليها  لكن اتساءل هل ان بالدنا تعيش امام اعادة التفكير في
ـاضية  ام انـها تظل سـاكتة لالعـتراف باخلداع الـذي تعرضت له ـرحلة ا ا
سـايرة اخلـطاب اجلـديد والـوعود اضي اوتـكتـفي  طـوال العـقد ونـصف ا

التي تصطف امامنا مع كل انتخابات?.
اقـول .. نحن نعيش الـيوم ب لهـيب الفقـر والقهر وهـذا ما نتلـمسه بوضوح
ـرشـح كـانـهم اناس يـبـحـثون عن الـتـوبة في في اجملـتـمع لكـني ارى ان ا
هـذه االنتـخـابـات  فـهم يتـطـلـعون الـى تدشـ مـرحـلة جـديـدة  ويـدعون في
ـصـاحلة اجملـتـمـعيـة  والـغاء مـجمل خـطـابـاتهم وشـعـاراتـهم الى الـوحدة وا
ـنهج ـذهبـية والـتـهمـيش رغم مـرور السـن الـطـويلـة عـلى هذا ا الـطائـفيـة وا
ولم ـا اسـتـخـدم الغراض انـتـخـابـيـة فقط  ـوضـوع اصال عـلى الرف  وا ا

نشهد ايا من تلك الشعارات كان لها نصيب واضح على االرض.
ـاضـيـة من طـائـفـيـة وقـرارات غـير ـتـسـائلـ .. هل االحـداث ا اتـسـاءل مع ا
مـنصـفـة لـلـمـسـاءلة والـعـدالـة تـوجب عـلـينـا ان نـبـقى نـعـيش في حـزن وبـكاء
وعـويل ? وهل هذه االحـداث تنـافي احلـياة بـسعـادة ? نعم سـنبـقى كذلك اذا
ـظلم  ـطالـبـنا االجـتـماعـية  واخـراج الـبلـد من الـنفق ا اغـفلـوا االستـجـابة 
واعادة القطار الى السكة الوطنية بشكل يخدم االستقرار
االيـجابي الذي يقـود الى السلم االجـتماعي  وأئتالف
هم الـوطنيـة هو القادر عـلى ذلك كونه ينـطلق من ان ا
لــيـس في الــوصـــول الى احلـــكم  ولـــكن كـــيف تــدار

اضي . االمور كي ال تتكرر مأسي ا

العـسكـرية قـد تبـعد الشـبان عن
الصالة والدراسات الدينية.

واخلــــدمــــة الــــعــــســـكــــريــــة في
اسرائيل الـزامية ابتداء من سن
ال  .18وبـات مــوضـوع اخلـدمـة
الـعـسـكـريـة في قـلب الـنـقـاشـات
حول احـتـمال اجـراء انـتخـابات

تشريعية مبكرة في اسرائيل.

مــــوقـت. اذ ابـــــلــــغـت االحــــزاب
ـتشددة ديـنيا رئيـس احلكومة ا
بــنــيــامــ نـــتــانــيــاهــو بــانــهــا
سـتـوافق عــلى الـتــصـويت عـلى
ـوازنـة في حـال  الـتصـويت ا
عـــلى قــــانـــون يـــعــــفي الـــطالب
الـــديــنـــيـــ من الــقـــيــام بـــهــذه

اخلدمة.

dŠ”∫ رئيس الوزراء الفلسطيني يستعرض حرس الشرف
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وكــــانت االحـــــزاب الــــديــــنــــيــــة
تشددة هـددت بعدم التصويت ا
قبـلة على خالل االيـام القـليلـة ا
مـوازنــة الـعـام  2019قــبل اقـرار
دد االعـفاء من اخلـدمة قـانـون 
ــدارس الـــعـــســـكــريـــة لـــطالب ا

التلمودية.
و الـتوصل االثـن الى اتـفاق
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نـــشـــرت يـــوم االثـــنــ 2018 -2 -19
س" وهي صـحــيــفـة "نــيــويـورك تــا
الـصـحيـفـة األهم في العـالم بـعد أقل
من أربع وعـــشــريـن ســاعــة عـــلى مــا
صـرح بـه عـلـنـا مـحــمـد جـواد ظـريف
وزير اخلارجية اإليراني أن دولته ال
تـمـتـلك قـواعـد عـسـكـريـة في سـوريا
عــرضـا شــامال لــلـمــنـشــآت الـعــديـدة
الـثـابـتــة الـتي تـمـتـلــكـهـا طـهـران في

الدولة "سوريا". 
ـقـال اخلـشـيـة يــؤكـد في احلـقـيـقــة ا
اإلسرائيلية التي مفادها : أن القوات
اإليــرانـيــة الـتي وصــلت لـلــقـتـال إلى
تمردين جانب النظام السوري ضد ا
عنـد بدايـة احلـرب األهلـيـة قد بـقيت
منـذ مدة طـويلـة بعـد حتقـيق هدفـها.
ــقـال اســتــنـادا إلى تــقــيـيم ويــذكـر ا
ـتـمردين قـد خـسروا مخـتـص "أن ا
ـعـركـة وحـالـيـا ال يـوجـد أي تـهـديد ا
واضح علـى النظـام السـوري بيد أن
إيــران ومــبـعــوثــيــهـا قــد بــقـوا  –في
ســـوريــا  –وحـــالــيـــا يـــركـــزون عــلى
االستثمار في إقامـة بُنية حتتية لكي
تـشــكل تـهـديـدا إلســرائـيل. وتـواصل
إيران تأم مقاتـل وجتهيزهم كما
أنــهــا تــعـــزز ارتــبــاطــهــا مع لــبــنــان

ـقـاتـلـ شـيـعـة آخـرين حـزب الـله و
ــصــابـ بــ قـوات انــخــفض عـدد ا
الـــرئـــيس األســـد بــشـــكل مـــهم جــدا.
وحــسـبـمــا جـاء في أقــواله "فـبـدل أن
ـقـاتـلـ  –الــعـائـدين يـغـادر أولـئـك ا
إليران  –سـوريـا فـهم عـلى مـا يـبـدو
يـــوجــــهـــون إســــهــــامـــاتــــهم صـــوب
إســرائــيـل. وقــد فــهــمت إيــران أنــهــا
كن أن تعزز جبهة أمام إسرائيل ال
حتـــدث فـــيـــهـــا حــرب بـــيـــد أنـــهــا ال
يسـودهـا السالم أيـضـا". وهو يـشـير

والعـراق بُـغيـة إيـجاد جـبـهة مـوحدة
في حـالة نـشـوب حرب جـديدة  –ضد
إسـرائـيل- ".  ويــورد عـامـيـر تـومـاج
البـاحث في معـهد األبحـاث األمريكي
ـعـروف بـسـم "مـؤسـسـة الـدفـاع عن ا
ــقـال بــقـوله : ــقـراطــيـات" في ا الـد
"يُعد الهـدف األسمى إليران أن حتول
سوريا إلى جبهة جتري فيها احلرب
ـقـبـلـة بـ إسـرائـيل إيـران وحـزب ا
الله ; وفي احلقـيقة هذا ال يُـعد هدفا

بل هو واقع". 
W¹dJ Ž  PAM

وهــنـــاك منْ يـــوضح في "نـــيــويــورك
س" أنه إلى جــانب مــجــمــوعــة تـــا
ـنشـآت الـعـسـكـريـة الـتي تـمـتـلـكـها ا
إيـران في سـوريــا فـهي تـقـوم بـبـنـاء
بُـنـيـة حتتـيـة تـنظـيـمـية أيـضـا "غـير
عدات عسكرية أو إقليمية مرتبطة 
ألن إســرائــيل بـوســعـهــا قــصف مـثل
ا بعالقات مع قوات هذه األمور وإ
مـحـلـيـة مـشـتـركـة مع أهـدافـها الـتي
تسـاعدها في تمـويلها وتـخصصها".
 وبـحسب ادعـاء البـاحث علي ألـفونا
وسوم في معهد األبـحاث األمريكي ا
(اجملـــلـس األطـــلــــسـي) في أعــــقـــاب
ـساعدة الـتي منحـتها إيـران لقوات ا

إلى ثالث قــواعــد إيــرانــيــة مــركــزيــة
مسـؤولـة عن قـسم كـبيـر من الـنـشاط
اإليــــراني فـي الــــدولــــة ســــوريــــا-  :
واحـــدة قـــرب حــلـب واثــنـــتـــان قــرب
الـــعــاصــمـــة دمــشق. وأضـــاف قــائال
فــضال عـن ذلك تـــوجــد إليـــران ســبع
قواعد تكتيكـية متمركزة قرب خطوط

القتال الفعالة في سوريا. 
ـطـلـوب بـحسب    يُـعـد االسـتنـتـاج ا
إدعــاء عــلي رزق الـبــاحث الــلـبــنـاني
ـونــيــتــيـر" أن والــكـاتب فـي مـوقـع "ا
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الـتربيـة هي االساس لذا قـالوا الـتربيـة والتعـليم فـالتربـية تـسبق التـعليم وان
هـذا اجليل الـذي نعايـشه تكـون تربـيته ذمـة في اعنـاقنـا وعنـدما نـتحدث عن
اضـية جنـد تربـيتـهم محـمودة تـبعث عـلى الفـخر واالعـتزاز عـندنا االجـيال ا
ويـطول احلديث عنـها فهي بحق سـابقة للـتعلـيم ونحاسب انفـسنا قائـل لها
بـكل صراحـة ان الذين سـبقـونا هم افـضل منـا في التـربيـة وترسـيخـها عـند
جيـلـهم فنـحن فقـدنا االثـن التـربيـة مثـلمـا نـريد وال تـعلـيم مثـلمـا نطـمح اليه
ونـحن مسلـم ونعـلم جيـدا بأن االسالم اعطى الـوالدين حق الوصـاية على
االبـناء. ومعنـاها ان االباء اوصيـاء من قبل الله تـعالى على االبنـاء من ناحية
سكن والوصاية العقلية من شرب وا ـأكل وا عيشية كا الـرعاية الصحية وا
تـعـلـيم وتـربـيـة وافـهـام. الـوصايـا الـروحـيـة من تـنـويـر وتـعـريف بـالـله تـعـالى
ومالئــكـته وكــتـبـه ورسـله واحلـالل واحلـرام واجلــنـة والــنـار. الـخ. ولـكن هل

معنى الوصاية الغاء عقلية الطفل وذوبان شخصيته في شخصية االهل?.
احلـقيـقـة الـتي يـجب ان نـنتـبه الـيـهـا معـشـر االبـاء هي الـتركـيـز عـلى تـكوين
عـنى محاولـة زرع معنى االنـتماء شـخصيـة الطفل تـكوينـا اسالميا صـرفا 
لـله تـعـالى في نـفـسـيـة الـطـفل مـنـذ الـصـغـر فـهـو اخلـالق وهـو الـرازق. وهـو
نان. فيـجب ان نحب الله ونعـمل لوجهه الكـر ونثق بعدله وكرمه. احلـنان ا
وانه سـبـحـانه يـسـمع ويـرى ويـحب الـعـبـد الـصـالح وثـيـبه بـاجلـنـة ومـا فـيـها

همل الكسول ويجازيه. ويعاقب العبد ا
عـاني ضـمنـا تكـوين اجلـانب الروحي اجلـيد فال نـخاف فـاذا رسخـنا هـذه ا
ـنطق عـلـيه والنخـشى. وعـنـدئـذ يـجب ان نـسـتـمتع الـيه ونـنـاقـشه بـالـعـقل وا
تدحه بال مبالغة اذا قال عيشـية عضوا في العائلـة و ونـشركه في امورنا ا
رأيـا صائبا ونـعدل من ارائه اخلاطـئة بهدوء وسـياسة حتـى تنمو شـخصيته
سـتقلة فال نتوقع له ان يكون مواطنا سلبـيا ضعيفا او شخصا امعة تابعا ا

للناس ان احسنوا احسن وان اساؤوا اساء.
لـقد كـان من نـتـيجـة الـتـربيـة االسالمـيـة الـصحـيـحـة ان اصبح نـبي الـرحـمة
مـحمد (ص) مثاال يـقتدى به من الشـجاعة واخللق والتـسامح وعلم اصحابه
بـاد السامـية التي اعـترف بهـا فالسفة الـشرق والغرب فـتعلم واهل بـيته ا
االمـام عـلي (ع) من رسـول الـله عـلوم الـدنـيـا واالخـرة ولم يـسألـه سائل عن
ا يـعجـز اللـسان ذلك اال واجـاب ونذر نـفسه لـلتـضحـية الـكبـرى هو واهـله 
عن احلـديث عنـهمـا واليسـتطـيع الـقلم مـهمـا كتب ان يـصف ما قـاموا به من
عـمل اخلـير ومـا حتـلـوا به من اخلـلق واالخالق ونكـران الـذات وارضـاء الله
والـناس فـهم قـدوتـنا. فـهـا نحن نـذكـر اقـوالهم واعـمـالهم
في كل احـاديثنا ومـجالسنـا فنعجب الـسامع وبالعمل
الـعكس من ذلك وهذا هـو عيبـنا االكبـر واخملجل حقا

لالنسان ان يكون قوله غير عمله.
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تـؤدي األيـام بــحـوادثــهـا الـبــارزة دوراً كـبـيــراً في ذاكـرة الــنّـاس فـهي
ؤثـر الّذي تـأخذ مـنه السـنوات رمـزيتهـا وليس تفـاصيل الـسنـ وهي ا

العكس.
ـراقــبـون: "إن مـا بــعـد يـوم 2014/6/10 وهـو تـأريخ دخـول  إذ قـال ا
داعش للموصل- ليس كما قبله" وقال غيرهم قبل ذلك التأريخ بسنوات
إن يـوم 2003/4/9 لــيس كـــمــا ســـبــقه وهـــذا تــأريخ دخـــول اجلــيش
األمريـكي بغـداد وكلّـمـا عدنـا أكثـر إلى الـوراء وجدنـا ذات التـوقع قاله
هـمة فأعـلن وليس على لـسان البـسطاء الناس ويـقولونه عـلى احلوادث ا
نطقة لن تكون من النّاس بل على لسان صانعي القـرار في العالم أن ا
بعـد يوم 8/2/ 1990كمـا كـانتْ عـلـيه قبـله وهـو تـأريخ دخـول اجليش
ية وبـأقالم كتّابها العراقي للكـويت ذات النبوءة تداولـتها الصـحف العا
ومحلليها في يوم إشتـعال احلرب العراقية اإليرانـية وتكررت عند نهاية

تلك احلرب بعد سنوات ثمان في 1988/8/8.
إن اليـوم ال يشـبه الغـد حتت أيّ ظرف كـما أنه ال يـشبه األمس في كلّ
جملها مهمة وهذا من سوء حظنا أن يكون حال ولكنّ أيّامنا العراقية 

همة. عصرنا من العصور ا
 في ترجمة للكاتبة العراقية لطفية الدليمي تقول:

يروى أنّ لدى الـصيـني عـبارة تقـال بقـصد الشـتيـمة وهي "فلـتولد في
عصرٍ مهم" !

ولود في عصـرٍ مهم ال ينتـبه إليه أحد بسـبب األحداث اجلسام التي فا
تشغل الناس وتنسيهم ما حولـهم فال يهتمون باألفراد وهكذا اإلنسان

في عصر اإلحتالل والغزوات والصراعات الدامية 
عركة الأحد يهتم به سـوى كونه صوتـاً في اإلنتخابـات أو جنديـاً في ا

أي إنه محض رقم في لعبة السياسة.
فكـثـيـراً ما نـسـمع في خـطـابات الـسـيـاسيـ وفي شـعـاراتـهم في بعض
.. أو قـولـهم ـنـاسـبـات "ان هـذا الـيـوم هـو يـوم مـفـصـليّ ا
"تمـرّ الـيوم ذكـرى حـدثٍ مفـصـليّ مـهم..." احلقـيـقة
أنـنــا نــريــد ونـطــمح ونــطــالب بــأيـام إعــتــيــاديـة بل
إعتيـادية جـداً كالّتـي تستـمتع بـها شعـوب حالـفها
ـفـصــلـيـة احلظ في أن تـنــجـو من مــكـبس األيــام ا

اخلانق. 
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لـبـنـان في سـوريـا أيـضا  –بـواسـطة
تـأمـ مـقـاتـلـ مـحـلـيـ لكـي يبـقى
فيمـا إذا ستعـود في أحد األيام قوات
حـــزب الــلـه إلى لـــبـــنــان الـــنـــمــوذج
الـسـوري  –لـلـتـنــظـيم اإلرهـابي وراء

سوريا.  
{ صـحـيـفـة "يـسـرائـيل هـيـوم" في أعـقاب
ــنـــشــآت الـــتـــفــنـــيـــد : كُــشـــفت خـــارطـــة ا
الـعسـكريـة اإليرانـية في سـوريا بـقلم أراز

ل  2018-2-19  .
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جنـــا رئــيس حـــكــومـــة الــوفــاق
الــوطــني الـفــلــســطـيــنــيـة رامي
احلمد الله من انـفجار استهدف
مــوكــبـه بــعــد ثـــوان من دخــوله

القطاع من معبر ايريز.
ولم يـــصب احلـــمـــد الــلـه جــراء
االنـــفــجــار وتــوجـه مــوكــبه إلى
مـديـنـة غـزة حـيث شـوهـد أثـنـاء
ـيـاه افـتـتــاح مـحـطــة لـتـكــريـر ا
العـادمة حسـبما أظهـرت لقطات

بثها التلفزيون الفلسطيني.
وحـــــمـل رئـــــيـس الـــــســـــلـــــطـــــة
الفلـسطيـنيـة محمـود عباس في
بيـان " حركـة حـماس مـسؤولـية
وقـــوع الـــهـــجـــوم عــــلى مـــوكب
احلــمــد الــله" حــســبــمــا ذكــرت

وكالة األنباء الفلسطينية وفا.
ــتــحــدث بــاسـم عــبـاس وقــال ا
نــبــيل أبــو رديـنــة إن (االعــتـداء
عـــلى مــوكب حـــكــومـــة الــوفــاق
اعــــتـــداء عـــلى وحـــدة الـــشـــعب

الفلسطيني)
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وبـــحـــسـب الـــوكـــالــــة  أســـفـــر
االنــــفــــجـــــار الــــذي طــــال آخــــر
ـوكب عن إصابة مـركبـت في ا

 7أشخاص.
وأضــافت الـوكــالــة أن (مـنــفـذي
الـــهــجــوم أطــلــقــوا الــنــار عــلى

وكب بعد وقوع التفجير. ا
ــشــتــركــة وكــانت قــوات األمن ا
ب السلطة الفلسطينية وحركة
حـمــاس قـد انــتـشــرت في مـوقع

االنـفـجـار وأطـلق أفـرادهـا الـنار
في الـهــواء. وتــشـيــر الــتـقــاريـر
األولية إلى أن االنفجار جنم عن
عـبوة نـاسـفـة زرعت عـلى جانب

الطريق).
الى ذلك قــطع عــشـرات الــيــهـود
ـتـشـددين ديـنـيـا االثـنـ جادة ا
قرب تـل ابـيب في حتـرك جـديد
احــــتــــجــــاجــــا عــــلى اخلــــدمــــة
الـــعـــســـكـــريـــة االجـــبـــاريـــة في

اسرائيل.
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وحــسب الـشـرطــة فـان نـحـو 50
شخصا اغـلقوا هذه الطريق في
مـديــنـة بـني بـريك حـيث تـعـيش

تشددين. غالبية من اليهود ا
وافـاد مـراسـل فـرانس بـرس في
ـكـان ان ضـبـاطــا من الـشـرطـة ا
شــــــوهـــــدوا وهـم يـــــجــــــبـــــرون
متـظـاهـرين عـلى اخالء الـطريق
بـعـد ان حــاولـوا االعــتـصـام في
وســـطـــهـــا. ونــــقـــلت شـــبـــكـــات
الـتـلـفـزيـون االسـرائـيـلـيـة صـور
االف االشــخــاص جتــمــعـوا الى
ـــكـــان وهم يـــطــلـــقــون جـــانب ا
شــــــــعـــــــــارات تــــــــضـــــــــامـن مع
تـظاهـرين. وقد بـقيت الـطريق ا

. مغلقة نحو ساعت
وجــرت خالل االشــهـر الــقــلـيــلـة
ـاثـلـة في ـاضـيـة تـظـاهـرات  ا
اسرائيل تخلـلتها مواجهات مع

قوات االمن واغالق طرقات.
وكانت احملـكمة العـليا الغت في
ـاضي تشريعا ايلول/سـبتمبر ا

ــــدارس يــــســـــتـــــثـــــني طـالب ا
الــــتـــــلــــمــــوديــــة مـن اخلــــدمــــة

الـعـسـكـريــة االجـبـاريـة لـكن 
ـدة تـعـلـيق تـنـفـيـذ هـذا الـقـرار 
تشددون سنة. ويتقيد اليهود ا
بـحـرفـيـة الـتـعـالـيم الـديـنيـة في
حــيـاتـهم الــيـومـيــة والـروحـيـة.
وهم يــــعـــتـــبــــرون ان اخلـــدمـــة

أفـاد مـصدر أمـني وكالـة فرانس
برس.

وشـاهد مـصـور الوكـالـة خمـسة
ضحـايا عـلى االقل مـا ب قـتيل
جــريح جــرى نــقــلــهم من مــوقع
الـتــفـجـيـر الـذي اســتـهـدف مـقـر
قــــــوات "احلـــــــزام األمــــــنـي" في

{ الـدوحــة أ ف ب) - اعـلـنت
مــجــمــوعــة "قـطــر لــلــبــتـرول"
ـــمــــلـــوكــــة من احلــــكـــومـــة ا
الــــقـــطــــريــــة امس الــــثالثـــاء
تـوقـــيـع اتـفـاقـيــة امـتـيـاز مع
ــواصــلــة تــطــويـر أبــوظــبي 
وتـشـغـيل حـقل نـفـطي بـحري
مــــشـــــتــــرك رغم الـــــعالقــــات
ـقـطـوعـة ب الـدبـلـومـاسـية ا

البلدين.
وقـال اسـعد شـريـده الـكـعبي
الرئيس الـتنفيذي لـلمجموعة
الـقـطـريـة في بـيـان نـشـر على
مـــوقــعـــهــا "نــحن ســـعــيــدون
لتوقـيع اتفاقيـة االمتياز التي
تـــضــمن اســـتــمــرار تـــطــويــر
وتشغيل حقل البندق النفطي

لسنوات عديدة قادمة".
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الى ذلك هاجم انتحاري يقود
سـيـارة مـفـخـخـة مـقـرا أمـنـيـا
نـيـة مدعـومة تابـعـا لقـوات 
من االمــارات في مـديــنـة عـدن
اجلـنـوبــيـة الــثالثـاء مـا أدى
الى سقوط قـتلى وجرحى في
صفـوف هذه القوات حـسبما

يضم مخزنا لألغذية الى تدمير
ــصـور بـيـنـمـا كـامل بـحـسب ا
الـــتـــهـــمـت الـــنـــيـــران عـــددا من
الـسـيـارات الـتي كـانت مـتـوقـفـة

قر. امام ا
ويـشـهد الـيمن مـنذ  2014نزاعا
ـتـمردين احلـوثـي دامـيا بـ ا

والــقــوات احلــكــومــيــة. وشــهـد
الـــنـــزاع تــصـــعـــيـــدا مع تـــدخل
الــســعــوديـة عــلى رأس حتــالف
عـســكـري في آذار/مـارس 2015
بــعــدمــا تــمــكن احلــوثــيــون من
الـسـيـطـرة عـلى مـنـاطـق واسـعة
في أفـــقــــر دول شـــبه اجلـــزيـــرة

العربية.
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ـسلـحون اجلـهاديون وينتـشر ا
في اليمن منذ عقدين واغتنموا
الـفـوضى الــنـاجــمـة عن احلـرب
تمردين لتعزيز ب احلكومة وا
مــــواقـــعــــهم خـالل الـــســــنـــوات
االخـيـرة خــصـوصــا في جـنـوب
الـــــبالد وشـــــنـــــوا هــــجـــــمــــات
انتـحاريـة ضد مـواقع امنـية في

عدن ومناطق اخرى.
ــاضي وفي شـــبــاط/فـــبــرايـــر ا
اســتـــهــدف هـــجــوم انـــتــحــاري
مــزدوج تـبــنــاه تـنــظــيم الــدولـة
االسالمـيـة مـقـر قـوات مـكـافـحـة
اإلرهـاب الـتـابـعـة لـلـحـكـومة في
عــــدن مــــا ادى الـى مــــقــــتل 12
شخـصا بـينـهم امرأة وأطـفالـها
ـوقع حلـظة الـثالثـة كـانـوا في ا

مــنــطـــقــة الــدرين شــمــال عــدن
ــوقـتــة لـلـحــكـومـة الـعــاصـمـة ا
ــعــتــرف بـــهــا مــنــذ ســيــطــرة ا
ـــتـــمـــردين احلـــوثـــيـــ عـــلى ا
صـنــعـاء فـي ايـلــول/سـبــتـمــبـر

2014.
ـــقـــر األمـــني الــذي وتـــعــرض ا

وقوع التفجير.
وقــــــوات "احلـــــــزام االمـــــــني"
مدعومة من االمارات الشريك
الـــرئــيــسـي لــلــســـعــوديــة في
الـتـحـالف الـعـسـكـري في هـذا
الــبـــلــد وهي قــوة نــافــذة في
اجلــــنـــوب الـــيـــمـــنـي تـــقـــاتل
احلوثـيـ الى جـانب الـقوات

احلكومية الرسمية.
وشــــهــــدت عــــدن في كــــانـــون
الــثــاني/يــنــايــر اشــتــبــاكــات
دامــــيـــة بــــ قـــوات "احلـــزام
األمـنـي" والـقـوات احلـكـومـيـة
على خلـفية مـطالـبة مجـموعة
انـفصالـية جنوبـية بتـغييرات
حــــكــــومــــيــــة. وتـــدعـم قـــوات
"احلـــزام االمــني" اجملـــمــوعــة

االنفصالية هذه.
وجنــحت جـــهــود الـــوســاطــة
الــتي قــامت بـهــا الــسـعــوديـة
واالمـــارات في اقـــنـــاع قـــوات
ـــــؤيــــدة "احلــــزام االمـــــنـي" ا
لالنــفــصـالــيـ بــرفع حــصـار
ـقــر الـرئـاسي فـرضـته عــلى ا
وتــســلــيم ثالثــة مــعــســكـرات

للقوات احلكومية.
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